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ة ة اإلخ�ار�ة لألعمال الصغ�� مكتب ال���
 
ة الموض�ع: التحض�� لندوة ع�� ال��ب إلعادة الفتح ال�امل ؛ منحة األعمال الصغ��
 
 
يونيو 2021 7
 
 
،ع��زي القارئ
 
� وقت سابق من هذا الص�اح ، احتفلت مايور لندن ب���د �االحتفال السنوي ل�دا�ة شهر فخر

� قاعة LGBTQ شهر فخر سع�د� ��
وحفل رفع العلم ��

ا هذا العام �س�ب ال��اء ، إال أن المجتمعات ال تزال تتجمع �أمان لالحتفال بتار�ــــخ والمجتمع من LGBTQ المدينة. ع� الرغم من أن شهر الفخر ي�دو مختلف�
اض�ة. تحقق من األحداث اإلضاف�ة هنا وقم ب��ارة للحصول ع� معلومات إضاف�ة San Francisco Pride خالل سلسلة من األحداث الشخص�ة واالف��
. هنا
 
ة مفت�ح اآلن للمساعدة الشخص�ة عن ط��ق المواع�د فقط. لتحد�د موعد للقاء أحد مديري الحاالت لدينا ، ير�� مراسلتنا للتذك�� ، مكتب األعمال الصغ��
� ع�

و�� �د اإلل��� �ات ع� مراجعة sfosb@sfgov.org ع�� ال�� ا ال�� ا oewd.org/covid19 أو االتصال �الرقم 415-554-6134. نحن �شجع أ�ض� � كث��
      .للحصول ع� الموارد
 
،تضامنا مع
 
ة مكتب األعمال الصغ��
 
 
:اإلعالنات
التحض�� لندوة ع�� ال��ب إلعادة الفتح �ال�امل - 6/8
ات ا �التغي�� ا مس�ق� � ستمنحك إشعار� � الساعة 4:30 مساًء ، وال��

ا ، 6/8 �� نت غد� س�ستض�ف مكتب تنم�ة القوى العاملة واالقتصاد ندوة ع�� اإلن��
�ن ، ف�مكنك مشاهدة ال�ث الم�ا�� RSVP .والتفاص�ل المتوقعة عندما ت�تقل سان فرا�س�سكو إ� إعادة االفتتاح ال�امل هنا . إذا وصلت سعة الحا��
نت ع� صفحتهم ع� . h�ps://www.facebook.com/SFOEWD ع� Facebook للندوة ع�� اإلن��
 
�اء لم�ادرة ت�ش�ط الحدائق المن�ثقة SF Port ت�حث عن ��
� وقت سابق من هذا الشهر، وميناء سان فرا�س�سكو صدر طلب للمؤهالت

�� (RFQ) إ� تفع�ل
� وذوي �اء المتنوع�� ة ومؤقتة. سيؤسس طلب عرض األسعار مجموعة من ال�� حدائق ع� الواجهة ال�ح��ة ومساحات مفتوحة مع أحداث وأ�شطة مث��
و�ــــج لها و�طالقها �أمان ة للميناء للعمل معهم لتط��ر الفعال�ات واأل�شطة ع� طول الواجهة ال�ح��ة وال�� .الخ��
 
:قد �شمل األ�شطة واألحداث المؤقتة ، ع� س��ل المثال ال الح�

فتحات E الثقافة
المعارض ال��اض�ة
الم�ش�ت الفن�ة والمعارض والعروض
و�ات امت�ازات المأ�والت والم��
أسواق التجزئة
ە ومسارح الس�ارات � � المن��

أفالم ��
 
من المتوقع أن تختلف األ�شطة من ح�ث الحجم والنطاق لمدة أقصاها سنة واحدة. هدف الميناء هو
ا ة. �طلب طلب عرض األسعار تحد�د� � تقدم للجمهور مجموعة متنوعة من الخ�ارات المث�� لد�ك مجموعة واسعة من الفرص ع�� جميع المواقع ال��
ة ة والمتوسطة وال�ب�� حة لألحداث واأل�شطة الصغ�� .الت�ش�طات المق��

 �
اخ�ص والتصار�ــــح هذا الص�ف ، مع توقع أو� األ�شطة �� ا. و��تظر الميناء تنف�ذ ال�� � 17 يونيو 2021 الساعة 2:00 ظهر�

من المقرر تقد�م العروض ��
�ل ع� موقع المنفذ ع� ال��ب ع� � . www.sfport.com/PopUpRFQ :أغسطس. طلب عرض األسعار متاح للت��
 
SBA Growth Accelerator Fund مسا�قة صندوق

ة � األسب�ع األول ، أعلنت إدارة األعمال الصغ��
�� (SBA) االس�ثمار � مع إضافة مكون جد�د يهدف إ� تحف��

السادس 
عن إطالق مسا�قة صندوق النمو السنوي 

� المجتمعات الممثلة تمث�ال ناقصا داخل اقتصاد االبت�ار ع� نطاق واسع. �س�
�� SBA حات من منظمات دعم رواد األعمال � (ESOs) للحصول ع� مق��

��
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�
� جميع أنحاء ال�الد. س�تم قبول العروض ��

ة ذات التقن�ة العم�قة �� امج ل���ــــع إطالق ونمو وتوسيع نطاق األعمال التجار�ة الصغ�� � تحدد ال�� ال�الد وال��
� 2 يوليو. لم��د من المعلومات ، قم ب��ارة هنا

ق الوال�ات المتحدة �� . موعد أقصاە 4:00 بتوق�ت ��
 
 
امج التعل�م�ة ع� ال��ب :ال��
التحض�� لندوة ال��ب إلعادة الفتح �ال�امل - الثالثاء 8 يونيو 2021 الساعة 4:30 مساًء
ات ا �التغي�� ا مس�ق� � ستمنحك إشعار� � الساعة 4:30 مساًء ، وال��

ا ، 6/8 �� نت غد� س�ستض�ف مكتب تنم�ة القوى العاملة واالقتصاد ندوة ع�� اإلن��
�ن ، ف�مكنك مشاهدة ال�ث الم�ا�� RSVP .والتفاص�ل المتوقعة عندما ت�تقل سان فرا�س�سكو إ� إعادة االفتتاح ال�امل هنا . إذا وصلت سعة الحا��
نت ع� صفحتهم ع� . h�ps://www.facebook.com/SFOEWD ع� Facebook للندوة ع�� اإلن��
 
�
ا بتوق�ت المح�ط الهادئ الص��� � مطار سان فرا�س�سكو الدو�� - الثالثاء 15 يونيو 2021 الساعة 9:30 ص�اح�

فرصة امت�از المطعم القادمة ��
�
ا ب�شغ�ل امت�از .SFO ير�� االنضمام إ� مناقشة �خصوص فرصة امت�از مطعم قادمة ��

�
� لم تقم مطلق

ة ال�� �ات الصغ�� ستكون هذە الفرصة لل��
.المطار
 
ا � مركز تجاري. سوف تتعرف أ�ض�

� مطار مقا�ل �شغ�ل مطعم ع� جانب شارع أو ��
� �شغ�ل مطعم �� خالل هذە المناقشة ، س�تعلم االختالفات الرئ�س�ة ب��

�
ان�ة الش�ل�ة) لل�شغ�ل �� � ة .SFO ع� الحد األد�� من المؤهالت الق�اس�ة والنفقات المطل��ة (الم�� ا ألن هذە مناقشة ، س�كون لد�ك فرصة كب�� نظر�

� طلب تقد�م العروض القادم
.لمشاركة أف�ارك حول المؤهالت ومتطل�ات ال�شغ�ل ور�ما التأث�� ع� المحتوى ��

 
و�ات وخدمات البيع �التجزئة والر�اب مثل الخدمات الم�ف�ة (SFO) توفر امت�ازات مطار سان فرا�س�سكو الدو�� � المطار المأ�والت والم��

رعاة وموظ��
� �شك�ل طلب تقد�م العروض

� مب�� الر�اب 3 ، (RFP) وع��ات األمتعة. س�ساعد هذە المناقشة ��
و�ات) �� الس�ئجار مطعم قادم (امت�از لألطعمة والم��

.F منطقة الصعود
 
انضم ع� جهاز ال�مبيوتر أو تطبيق األجهزة المحمولة - Microso� Teams اجتماع
انقر هنا لالنضمام إ� االجتماع
� فقط

(أو اتصل (صو��
+1 650-466-0290 ،، 677620492 # United States، San Jose  
677620492 : �

# معرف المؤتمر الهات��
 
ة - األر�عاء 16 يونيو 2012 الساعة 4 مساًء �ات الصغ�� ���ة لل�� نصائح ��
� المستق�ل� انضم إ� مركز النهضة لمعرفة ما تحتاج إ� تقد�مه لالمتثال

ائب ودفعها �ش�ل صحيح سيوفر لك ووقت عملك وأموالك �� إن تقد�م ال��
�عات ائب الف�درال�ة ، وطرق �س�طة لحساب المدفوعات المقدرة ، و�سج�ل أفضل الممارسات ، وك�ف �مكن أن تؤثر ��� � ال�� ع� COVID-19 لقوان��
ائ�ك ، والم��د� انقر هنا لل�سج�ل ��.
 
� - Juneteenth جلسة االستماع

الخم�س 17 يونيو 2021 الساعة 12 مساًء بتوق�ت المح�ط الهادئ الص���
� 17 يونيو Pacific Community Ventures (PCV) تجمع

�� �
ا�� � اجتماع مجتمع اف��

� أصحاب األعمال السود وقادة المجتمع وأصحاب المصلحة �� ب��
� ، وتك��م

� تمام الساعة 12 مساًء بتوق�ت المح�ط الهادئ ، لالحتفال �التجارب والعمل الجاد ألصحاب األعمال السود ع� مدار العام الما��
��

Juneteenth ، وسماع قصصك. ير�� االنضمام لمشاركة قصتك ، وك�ف �مكنهم حشد الم��د من الدعم لتقد�مه إ� مجتمعك. تعلم الم��د وسجل هنا .
 
� 21 يونيو 2021 الساعة 6:00 مساًء أموال الناس األخرى - االثن��
ا من مصادر التم��ل ، فإن عات ، أو م��ج� ا ، أو الت�� سواء كنت �ستخدم حقوق المل��ة ، أو القروض ، أو االئتمان التجاري ، أو اإليرادات المدفوعة مس�ق�
استخدام أموال اآلخ��ن إلطالق عملك أو تنميته ينطوي ع� مخاطر عال�ة للغا�ة من حدوث مفاج�ت غ�� سارة ونزاعات قانون�ة. ستقوم ورشة العمل هذە
ا اماتك القانون�ة بوض�ح مقدم� � ة المختلفة ، و�ساعدك ع� فهم ك�ف�ة تحد�د حقوقك وال�� �مسح المخاطر والفرص الخاصة �أنواع تم��ل األعمال الصغ��
ا لحما�ة نفسك. انقر هنا لل�سج�ل .كتاب��
 
�
ا بتوق�ت المح�ط الهادئ الص��� العودة إ� المسار الصحيح - الخم�س 24 يونيو 2021 الساعة 11:00 ص�اح�

ة ات�ج�ات العامة الخاصة (SBA) توفر لك إدارة األعمال الصغ�� :العد�د من الفرص التعل�م�ة من أجل (PPSI) ومعهد االس��
�
امج الجد�دة والحال�ة المتوفرة �� � �مكنك اتخاذها اآلن للتعلم واالستفادة من ال�� SBA تعرف ع� الخطوات ال��

ة الصادرة عن إدارة �ا�دن هار�س امج و�عالنات الس�اسة األخ�� احصل ع� تحد�ث �شأن ال��
�
ة �� اء الق�ادة واألعمال الصغ�� SBA احصل ع� إجا�ات ألسئلتك من ق�ل خ��

� مجتمعك
تعلم ك�ف �مكنك أن تصبح قائد لقاح ��

� �مكنك استخدامها لتح��ل عملك إ� عالم رق�� ا��شف األدوات والموارد ال��
 
�
كز هذە الندوة ع�� ال��ب ع� خدمة المنطقة 9 �� . سجل هنا . SBA - AZ ، CA ، GU ، HI ، NV س��
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: تحديثات موارد التم��ل
ة لتخف�ف عبء الديون - جد�د SF New Deal برنامج منحة لألعمال الصغ��
� سان فرا�س�سكو SF New Deal أطلقت

ة �� �ات الصغ�� ة لتوز�ــــع 1،000،000 دوالر لتخف�ف الديون ع� ال�� .برنامج منح صغ��
 
� تم افتتاحها �ات ال�� � ذلك ال��

ة ، �ما �� �ات الصغ�� ة. برنامج المنح هذا مفت�ح لجميع ال�� كة صغ�� س�تم تقد�م منح �ق�مة 2500 دوالر أم���� إ� 400 ��
� أي من برامج

ا �� � لم �شارك سا�ق� ا ، وال�� ا لتقد�مه - ع� س��ل المثال ، يتم �شجيع المكت�ات أو .SF New Deal حديث� ال �جب أن �كون العمل مطعم�
ة المتأثرة ع� التقد�م �ات الصغ�� .متاجر البيع �التجزئة أو صالونات العنا�ة �األظافر أو أي ن�ع من ال��
 
ة المفضلة للحصول ع� منح. تفاص�ل التقد�م �مكن لألفراد التقدم للحصول ع� أعمالهم الخاصة للحصول ع� منحة أو �مكنهم ترشيح أعمالهم الصغ��
� صفحة برنامج منحة

شيح مدرجة �� ة تقد�م الطلب من 1 يونيو إ� SF New Deal Small Business 30 وال�� ة لتخف�ف عبء الديون . تمتد ف�� الصغ��
� أو ق�ل 31 يوليو 2021

.يونيو 2021. وس�تم اإلعالن عن منح المنحة ��
 
منحة المطبخ صفر - فتح
� سان فرا�س�سكو - ما �صل إ� . usinesses ص معج�ا ب ervice و العود الصورة SF داع�ا جميع

استفد من منح المطبخ الصفري التابع لوزارة الب�ئة ��
اء والتخلص اإلضاف�ة �استخدام برنامج � مع تقل�ل ت�ال�ف ال�� 14500 دوالر - لدعم إنقاذ الطعام الصالح لأل�ل إلطعام س�ان سان فرا�س�سكو المحتاج��
� ، م�سق

�� ك اليوم عن ط��ق االتصال �ك��� غاه�� � أوً� �خدم أوً� ح�� س�تم�� 2021. اش��
ت�بع نفا�ات الطعام. تتوفر المنح ع� أساس من �أ��

Commercial Zero Waste Assistant ع� kelly.gaherty@sfgov.org 3768-355-415 أو.  
 
SBA تحديثات
فتح - (SVOG) منحة مشغ�� األما�ن المغلقة
مفتوحة اآلن لمشغ�� األما�ن الح�ة ومنظمات الفنون الم�ح�ة الح�ة والمتاحف ودور Shu�ered Venue Operators Grant (SVOG) بوا�ة تطبيق
� الم�ح وممث�� المواهب للتقدم �طلب للحصول ع� اإلغاثة االقتصاد�ة الحرجة. تم تخص�ص برنامج � األما�ن الح�ة ومنت�� الس�نما ، �اإلضافة إ� مرو��
SVOG هذە األموال ، تم حجز ما ال �قل عن 2 مل�ار دوالر لتطب�قات � ا SVOG �أ��� من 16.2 مل�ار دوالر للمنح. من ب�� المؤهلة مع ما �صل إ� 50 موظف�
� دوالر لمنحة �دوام �امل. قد يتأهل المتقدمون المؤهلون للحصول ع� منح �ساوي 45٪ من إجما�� إيراداتهم المك�س�ة �حد أق� قدرە 10 مالي��
� الطل�ات. لم��د من SVOG طل�ات SBA واحدة. تق�ل

ات األول��ة ذات الصلة عند تل�� � لف�� ع� أساس الوارد أوً� ��ف أوً� وتخص�ص المتقدم��
  . /h�ps://www.svograntportal.sba.gov/s المعلومات والتقد�م ، قم ب��ارة
 
ار االقتصاد�ة فتح - (EIDL) قرض �ارثة اإل��
 لـ

ً
ة التقدم �طلب للحصول ع� قرض �ارثة اإلصا�ات االقتصاد�ة ، COVID-19 استجا�ة امات المال�ة (EIDL) �مكن ألصحاب األعمال الصغ�� � للوفاء �االل��

ا. ال توجد غرامة أو رسوم للدفع ونفقات ال�شغ�ل. �مكن أن �صل م�لغ القرض إ� 500000 دوالر مع معدل فائدة ثا�ت ب�س�ة 3.75٪ لمدة 30 عام�
. sba.gov/ eidl المسبق. لمعرفة الم��د والتقد�م ، قم ب��ارة
 
 
ون�ة ع� ، COVID-19 لل�قاء ع� اطالع دائم �اإلعالنات والموارد المتعلقة �ـ � أخ�ارنا اإلل���

ك �� -h�ps://sfosb.org/subscribe-small اش��
business-e-news .
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